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Abstract
In this paper, the improvement of the radiation pattern and the properties of multi-band trapezoidal
fractal antenna with self-complementary layers have been investigated. The antenna is excited by a
microstrip feed-line with two sub-layers to increase bandwidth and improve the radiation pattern. The
dual-layered complementary arrangement has had positive effects on the resonance frequencies and
improved the properties of the radiation patterns. This antenna offers a good efficiency, suitable
bandwidth, and radiated pattern in a designed resonance frequency. Six bands (S11<-15 dB), with
center frequencies of f1=0.9 GHz, f2=1.57 GHz, f3=1.85 GHz, f4=2.15 GHz, f5=2.5 GHz and f6=3.5
GHz are obtained within the band of (0.5-4) GHz. This antenna offers good efficiency which changes
from 70% to 95%. The measurement results clearly confirm the simulation results
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مقاله پژوهشی

آنتن پچ مثلثی با فراکتال ذوزنقهای به همراه دو زیر الیه با
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چکیده :در این مقاله بهبود الگوی تشعشعی و خواص چند بانده آنتن فراکتال ذوزنقهای با الیههای خود مکمل ،مورد بررسی
قرار گرفته است .تغذیه آنتن توسط خط مایکرواستریپ و با دو زیر الیه ،برای افزایش پهنای باند و بهبود پترن تشعشعی ایجاد
شده است .طبقه بندی دو الیه مکمل باعث اثرات مثبت در فرکانس تشدید و بهبود پترن تشعشعی شده است .این آنتن
بازدهی ،پهنای باند و الگوی تشعشی مناسبی ،در فرکانسهای تشدید طراحی شده ایجاد کرده است .شش فرکانس تشدید با
افت برگشتی کمتر از  15دسیبل ( S11کمتر از  -15دسیبل) در محدوده فرکانسی  0/5تا  4گیگاهرتز بهدست آمده است .نتایج
حاصل از اندازهگیری صحت نتایج بهدست آمده از شبیهسازی را به وضوح تایید میکند.
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 -1مقدمه
آنتنها یکی از اساسیترین اجزاء تشکیل دهنده هر شبکه مخابراتی بیسیم هستند که وظیفه آنها برقرراری ارتبراب برا محریط
انتشاری پیرامون خود است [ .]1،2امروزه کاربردهای بسیار زیاد مخابرات بیسیم باعث شده که تقاضا بررای اسرتفاده از آنرتن-
هایی با ابعاد کوچک و با قابلیت انطباق با سیستمهای قابل حمل به شدت افزایش یابد .همچنین سیستمهای مخابراتی مخترف
با استانداردها و طیف فرکانسی منحصر به فرد خود عمل میکنند [ .]3،4لذا آنتنهای مورد نیاز این سیسرتمهرا بایرد قرادر بره
حفظ عملکرد مناسب خود در محدودههای فرکانسی مختلف باشد و این موضوع طراحی این نوع از آنتنها را پیچیده مریکنرد.
عملکرد این سیستمها توسط آنتنهای چند-بانده 1مایکرواستریپ 2تامین میشود [ .]5،6تا به حال روشهای بسیار زیادی برای
طراحی آنتنهای چند-بانده که قرادر بره عملکررد مناسرب در بانردهای فرکانسری شربکه محلری بریسریم،]7،8[ )WLAN( 3
وایمکس( 4قابلیت همکاری جهرانی بررای دسترسری بره مرایکروویو) ( ]9،10[ )WiMAXو سیسرتم جهرانی ارتباطرات سریار5
( ]11،12[ )UMTSهستند ،انجام شده است.
یکی از انواع روشهای چند-بانده کردن این آنتنها استفاده از هندسه فراکتال 6است [ .]13،14آنتن فراکترال از زمران معرفری
آن در سال  1995توسط کوهن مورد توجه زیادی قرار گرفته است .این آنتنها ترکیبی از فناوری آنتن و هندسه فراکتال است.
بیشتر اشکال فراکتالی دارای خاصیت خود متشابهی هستند ،به این معنی که مشابه همان جسم ،امرا در مقیرا هرای مختلرف
هستند [ .]15،16عنصر های آنتن فراکتالی به عنوان ترکیبی مجازی از سلف و خازنها اسرت و باعرث شرده ترا آنرتن فراکترال
فرکانسهای تشدید متفاوت و متعددی داشته باشد .از آنجایی که آنتن فراکتال دارای خاصیت خود متشابهی است ،سرط هرای
مشابه باعث توزیع فرکانسهای تشدید مختلف میشود و لذا با طراحی مناسب فراکتال میتوان فرکانسهرای تشردید را جابجرا
نمود .خاصیت دیگر آنتنهای فراکتالی افزایش طول الکتریکی و در نتیجه کاهش فرکانس تشدید و کوچرک شردن آنرتن اسرت
[ .]17،18به عنوان مثال در مرجع [ ]19یک نمونه از آنتن فراکتال سیرپینسکی در سه تکرار طراحی شده و دارای رفتار چند-
بانده با سه باند فرکانسی  Bluetooth ،WLANو  UHF-RFIDاست .نمونهای دیگر آنتن فراکتالی با تغذیه موجبری هم صفحه7
( )CPWجهت کاربرد در باند فرکانسی  GSM900و  ISM2.4در مرجع [ ]20گزارش شده اسرت .آنرتن سره بانرده در بانردهای
فرکانسی ( GSMسیستم جهانی برای موبایل )8و  UMTSدر مرجع [ ]21طراحی شده است.
آنتنهای فراکتال به دو دسته کلی چند بانده و اندازه کوچک تقسیم شدهاند و بسته به کاربردی که برای آنتن در نظرر گرفتره
میشود ،آنتن فراکتال مناسب طراحی میشود [ .]22،23لذا با توجه به داشتن چندین باند فرکانسی در طراحری آنرتن در ایرن
تحقیق از آنتن سیرپنسکی استفاده شده است [ .]24،25بهطور کلی در آنتنهای سرپینسکی با تغییرر سراختار فراکترالی بررای
تکرارهای مختلف ،میتوان فرکانسهای رزونانسی آنتن را جابجا کرد .علیرغم وجود مزایای زیاد برای ساختارهای سرپینسرکی،
از مهمترین عیب این ساختارها می توان به کاهش پهنای باند آنتن در هر باند کاری و همچنین یکسان نبودن پتررن تشعشرعی
در تمامی باندهای فرکانسی اشاره کرد [.]26،27
با افزایش تقاضا برای آنتنهای چند-بانده ،آنتنهای طرحپذیر مورد توجه زیادی قرار گرفتهاند .این آنتنها با حذف نیاز به آنرتن-
های پهن-باند پیچیده ،سطوح بیشتری از قابلیت را ارائه میدهند .طراحی آنتنهای معمول به دلیل سراختار ثابرت آنهرا ،شرامل
محدودیتهای تحمیلی طرحپذیری دوباره نمیگردند .آنتنهای طرحپذیر به دلیل توانایی در تطبیق با شررایط عملیراتی جدیرد،
مشخصات مطلوبی را از خود نشان میدهند [.]28
یکی از آنتنهای طرحپذیر با کمک سوئیچ  ،RF MEMSآنتن خود متشابه با ساختار فراکتالی سیرپینسرکی اسرت [ .]29،30در
این طراحی ،ابتدا مشخصات آنتن تک المانی بهدست آمده و سپس طراحی و ساخت برای بهدست آمدن آنرتن چنرد فرکانسری
صورت پذیرفته است .در واقع این آنتنها پترن تشعشعی مشابه را در باندهای فرکانسی مختلف نشان داده و با طرحپذیری و تغییر
پیکر سازه به کمک سوئیچهای فرکانس رادیویی سیستم میکروالکترومکانیکی (RF MEMS( 9پترن ثابت ،پاسخ فرکانسی و بانرد
کاری متفاوت را نشان میدهند .آنتنهای فراکتال سیرپینسکی با تکرار نامحردود ،بانردهای فرکانسری نامحردودی را مری تواننرد
ایجاد نمایند .با این وجود با افزایش تکرارها پیچیدگی ساختار نیز افزایش مییابد .خط مشی این آنرتنهرا بررای حرذف هرگونره
گلبرگ کناری که پس از فرکانس تشدید اولیه ایجاد میگردد ،ایجاد فیلتر پایینگذر بین اتصالهای مثلثی داخلی است.
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در این مقاله یک آنتن ذوزنقهای فراکتال با ساختار دو الیه که شامل شش تکرار ذوزنقهای در الیه اول و شش تکررار مکمرل در
الیه دوم بوده و برای کاربردهای ارتبراطی بریسریم در بانردهای فرکانسری ،GSM900 ،GSM850 ،GPS ،GSM1800 ،UMTS
 WIMAX ،Wi-Fi/WLAN ،LTE2500و  LTE2300است ،پیشنهاد شده است .آنتن پیشنهادی افت برگشتی مناسب با بهبرود
پهنای باند و پترن تشعشعی یکسان در تمام فرکانسهای تشدید را ایجاد کرده است .در این طرح سرعی شرده ترا برا توجره بره
استفاده از تکنیک تغذیه دو الیه و بهکار بردن زمین ناقص و ایجاد شریار در آن ،عرالوه برر کوچرکسرازی آنرتن و پهنرای بانرد
مناسب ،پترن تشعشعی یکسان در تمامی باندهای فرکانسی بهدست آید.
 -2طراحی و پیکربندی آنتن
آنتن پیشنهادی شامل دو زیر الیه مختلف است .زیر الیه باالیی توسط ساختار ذوزنقهای فراکتالی در تکرار ششم با زیر الیه
 FR4با ثابت دی الکتریک  4/4و تانژانت تلفات  0/0009و زیر الیه پایینی که پچ مکمل است  Rogers RO4003با ثابت دی
الکتریک  3/55و تانژانت تلفات  0/0027است .ضخامت زیر الیه  FR4برابر  0/8میلیمتر و ضخامت راجرز  0/816میلیمتر در
نظر گرفته شده است .اندازه زیر الیه آنتن با طول و عرض  92و  64میلیمتر است .الیه پایینی بر روی زیرالیه که مشخصات آن
در باال آمده قرار داده شده است .ساختار مکمل در زیر الیه پایینی قرار دارد که در شکل ( )1برای تکرار ششم نشان داده شده
است .تغذیه آنتن بهوسیله خط تغذیه مایکرواستریپ با عرض  1/8میلیمتر و طول  12میلیمتر نیز در شکل ( )1نشان داده شده
است .طول و عرض زمین آنتن با اندازه  55و  21میلیمتر در نظر گرفته شده که با طراحی شکافهایی در آن ،باعث افزایش
پهنای باند و تنظیم فرکانسهای تشدید ،شده است .آنتن مورد نظر آنتن پچ ذوزنقهای مکمل نامگذاری میشود.
 -1-2محاسبه طول ذوزنقه در تکرار اول
با استفاده از رابطه ( )1ابعاد آنتن در اولین فرکانس تشدید تعیین میشود [:]31،32
c
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که در آن ( foبرحسب هرتز) اولین فرکانس تشدید c ،سرعت نور l ،طول آنتن و  εrثابت دی الکتریک زیرالیره اسرت .فرکرانس-
های تشدید مراتب باالتر را میتوان از رابطههای ( )3( ،)2و ( )4که نسبت مستقیم با یک چهارم یا نصف طول موج دارد تعیرین
کرد:
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شکل ( :)1آنتن پچ ذوزنقه ای مکمل با شش تکرار
Figure (1): Complementary trapezoidal patch antenna with six repetitions
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که در آن  λnطول موج فرکانس تولید شده wn ،طول ذوزنقههای فرکتالی طراحی شده و  εeffثابت دی الکتریک موثر است.
(برحسب هرتز) فرکانس تشدید است که به ترتیب برابرند با:

fn

n  1  f1  1.57GHZ
n  2  f 2  1.8GHZ

n  3  f3  2.1GHZ
n  4  f 4  2.55GHZ
n  5  f5  3.55GHZ

با شبیهسازی آنتن در نرمافزار  HFSSجهت فرکانسهای تشدید مورد نظر ،طول ذوزنقههای فراکتالی برحسب میلیمتر برابرند
با:
w1=60, w2=50, w3=40, w4=36, w5=13

طول ذوزنقه طراحی شده برای فرکانس تشدید اول برابر است با:

2

()5

w

با توجه به اینکه دومین فرکانس تشدید مورد نیاز جهت کاربرد در باند فرکانسی  GPSبرابر با  1/57گیگا هرتز است ،لذا طول
ذوزنقه بهصورت تقریب برابر است با:

()7
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 -3نتایج شبیهسازی و بررسی
در این قسمت هدف بررسی ساختار جدید دو الیه از آنتنهای فراکتال است .در آنتنهای فراکتال مشرکل اساسری زیراد برودن
تلفات بازگشتی در فرکانسهای پایین است که برای رفع این مشکل با چندین تکرار در هر مرحله مشکل را می توان حل کررد،
از طرفی مهمترین بحث در مورد آنتنهای فراکتالی مشخصات پترن تشعشعی در بیشتر فرکانسهای تشدید آنرتن بره یکردیگر
نزدیک باشند ،لذا با استفاده از تکنیک دومی که در این پژوهش استفاده شده است بره کمرک سراختارهای مکمرل سرعی شرد
مشخصات پترن تشعشعی نیز بهبود یابد.
 -1-3شبیهسازی آنتن پچ مثلثی در تکرار اول
شکل ( )2ساختار کلی آنتن دو الیه به همراه الیههای مکمل را نشان میدهد و بهمنظور ایجاد یک توزیع جریان مناسب در این
ساختار از همان تغذیه خط مایکرواستریپ استفاده شده است که برای این آنتن از دو زیر الیره یکری زیرر الیره براالیی  FR4برا
ضخامت  0/8میلیمتر و ثابت گذردهی نسبی  4/4و زیر الیره پرایینی  Rogers RO4003برا ضرخامت  0/813میلیمترر و ثابرت
گذردهی  3/55استفاده شده است .بر روی زیر الیه باالیی آنتن فراکتال ذوزنقهای [ ]31،32در تکرار اول به همراه خرط تغذیره
قرار دارد و این در حالی است که بر روی زیر الیه پایینی پچ مکمل فراکتال ذوزنقهای قرار گرفته است.
افت برگشتی یک نسبت لگاریتمی است که در واحد دسیبل اندازهگیری میشود ،افت برگشتی کمتر انرژی کمتری را مرنعکس
کرده و بهصورت یک عدد منفی بیان میشود .بر حسب دسیبل مقادیر  S11کمتر از  10دسیبل پهنرای بانرد آنرتن را مشرخص
میکند .در این مقاله شبیهسازی با نرم افزار  HFSSانجام شده است .در شکل ( )3افت برگشتی آنرتن فراکترالی برا یرک تکررار
مشاهده میشود .همانگونه که در این شکل دیده میشود سه باند فرکانسی در محدوده فرکانسی  0/5 -4گیگاهرتز تولید شرده
است.
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وقتی فرکانس کار به فرکانس تشدید نزدیک میشود ،دامنه جریانهای سطحی که روی هادی جریران پیردا مریکننرد اهمیرت
مییابند و تشدید هنگامی اتفاق میافتد که اندازه هادی به اندازه نصف طول مروج برسرد .همرانطرور کره در شرکل (-4الرف)
مشاهده میشود
در شبیهسازی توسط نرمافزار  HFSSمقدار  w1برابر با  60میلیمتر بهدست آمده که بسیار نزدیک به مقدار محاسبه شده اسرت.
در شکل (-4ب) توزیع جریان در آنتن پچ مثلثی در فرکانس  1/57گیگا نشان داده شده و همانطور که انتظار میرفت بیشترن
توزیع جریان در این فرکانس در اطراف ذوزنقه طراحی شده بهوجود آمده است و صحت انجام محاسبات را تایید می کند.

شکل ( :)2ساختار کلی آنتن دو الیه به همراه الیههای مکمل در تکرار اول
Figure (2): The general structure of the two-layer antenna with complementary layers in the first iteration

شکل ( :)3افت برگشتی ) S11(dBآنتن دو الیه به همراه الیههای مکمل در تکرار اول بر حسب فرکانس ()GHZ
Figure (3): Reversible drop S11 (dB) of two-layer antenna with complementary layers in the first iteration

(الف) طول اولین ذوزنقه

(ب) توزیع جریان در آنتن

شکل ( :)4نتیجه در آنتن پچ مثلثی
Figure (4): The result in a triangular patch antenna, (a) The length of the first trapezoid, (b) The current distribution in the antenna
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 -2-3شبیهسازی آنتن پچ مثلثی در تکرار ششم
پس از شش مرحله تکرار فرم نهایی آنتن پیشنهادی بهدست میآید .در این مرحله فرکانس تشدید را جهت کاربرد در باند
فرکانسی وای-مکس برابر  3/5گیگا هرتز انتخاب می شود .طول ذوزنقه تکرار ششم با ربع طول موج فرکانس رابطه مستقیم
دارد و ربع طول موج ،تقریبا برابر  13میلیمتر بهدست میآید .مطابق شبیهسازی انجام شده این مقدار برابر  13میلیمتر به-
دست آمده است.
ساختار کلی آنتن دو الیه به همراه الیههای مکمل در تکرار ششم در شکل ( ) 5به همراه زمین ناقص و توزیع جریان در
فرکانس  3/5گیگا هرتز نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود آنتن دارای شش فرکانس تشدید است که تلفات
بازگشتی بهینه شده ساختار در شکل ( )6نشان داده شده است .برای اطمینان از روند شبیهسازی ،آنتن مورد نظر با نرم افزار
 CSTنیز شبیهسازی شده که افت برگشتی آن در شکل ( )7قابل مشاهده است .همانطور که مشاهده میشود پاسخهای دو
نرم افزار بسیار به یکدیگر شبیه هستند که دقت روش را تایید میکند .همانطور که در شکل ( )6مشخص شده آنتن فراکتالی
ذوزنقه ای دو الیه مکمل با شش تکرار دارای شش فرکانس تشدید با مقادیر 2/55 ،2/1 ،1/8 ،1/57 ،0/9 ،و  3/5گیگا هرتز با
افت برگشتی  -39 ،-26 ،-16 ،-18 ،-20و  -17دسیبل بوده و مناسب جهت کاربرد در باندهای فرکانسی )،GSM(850&900
 Wi-Fi/WLAN ،UMTS ،LTE(2300&2500) ،GSM1800 ،GPSو  WIMAXاست.

شکل ( :)5ساختار کلی آنتن دو الیه به همراه الیههای مکمل و توزیع جریان در تکرارششم
Figure (5): The general structure of a two-layer antenna with complementary layers and current distribution in the sixth iteration
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شکل ( :)6افت برگشتی آنتن دو الیه به همراه الیههای مکمل در تکرار ششم
Figure (6): Reversible drop of two-layer antenna with complementary layers in the sixth iteration

شکل ( :)7افت برگشتی آنتن دو الیه به همراه الیههای مکمل در تکرار ششم توسط نرم افزار CST
Figure (7): Reversible drop of two-layer antenna with complementary layers in the sixth iteration by CST software
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مقایسه دو آنتن فرکتال ذوزنقهای با شش تکرار در حالت تک الیه و دو الیه در شکل ( )8نشان داده شده است .با توجه به
نتایج بهدست آمده برای تلفات بازگشتی آنتن ذوزنقهای فراکتالی دو الیه نسبت به ساختار تک الیه ،آنتن دو الیه دارای خواص
بهتری از لحاظ افت برگشتی و پهنای باند فرکانسی است .از طرفی یک جابجایی فرکانسی به سمت فرکانسهای کمتر برای
آنتن دو الیه مکمل نسبت به آنتنهای تک الیه وجود دارد که امکان کوچکسازی آنتن را فراهم میسازد.
مهمترین و اساسی ترین دلیل استفاده از آنتن دو الیه با ساختار الیه مکمل یکسان بودن پترنها در تمرامی بانردهای فرکانسری
آنتن است ،همانگونه که در شکل ( )9مشاهده میشود پترنها در کلیه فرکانسهای تشدید شبیه هم بوده که برای آنتنی چند
بانده بسیار مناسب است این در حالی است که در آنتن تک الیه پترنها در تمامی فرکانسهای تشدید مشرابه نیسرتند کره در
شکل ( )9مقایسه چند پترن تشعشعی در صفحه  zyدر آنتن دو الیه وتک الیه نشران داده شرده اسرت ،عرالوه برر ایرن مزیرت
همانگونه که مشاهده میشود گلبرگ کناری در پترن آنتنها مشاهده نمیشود و فقط در فرکانس  3/5گیگا هرتز وجود دارد.
 -4ساخت آنتن و بررسی نتایج
شکل ( )10آنتن پیشنهادی ساخته شده را نشان میدهد .الیه باالیی که آنتن فراکتال ذوزنقه با شش تکرار از جنس مس بر
روی آن قرار دارد FR4 ،با ثابت دی الکتریک  4/4و تانژانت تلفات  0/02و الیه پایینی که صفحات مکمل بر روی آن قرار
دارند Rogers RO4003 ،با ثابت دی الکتریک  3/55و تانژانت  ،0/0027ضخامت الیه باالیی برابر  0/8میلیمتر وضخامت الیه
پایینی برابر  0/816میلیمتر است .همچنین عرض الیهها ( )wبرابر  64میلیمتر و طول آنها برابر  92میلیمتر ،طول خط تغذیه
( )Lfبرابر  12میلیمتر و عرض آن ( )wfبرابر  1/8میلیمتر ،طول صفحه زمین که بر پشت الیه دوم نصب شده است برابر 55
میلیمتر و عرض آن  21میلیمتر است.
در شکل ( ) 11افت برگشتی آنتن فراکتال ذوزنقه ساخته شده با شش تکرار با افت برگشتی آنتن شبیهسازی شده مقایسه شده
است .همانگونه که انتظار میرفت افت برگشتی آنتن ساخته شده بسیار شبیه به آنتن شبیهسازی شده است.
در شکل ( )12مقایسه پترن تشعشی آنتن فراکتال ذوزنقه با شش تکرار سراخته شرده در صرفحه  xzدر چهرار فرکرانس ،0/92
 2/1 ،1/8و  2/5گیگا هرتز با آنتن شبیهسازی شده ،نشان داده شده که موید درستی محاسبات و شبیهسازی است.

شکل ( :)8مقایسه دو آنتن فراکتال ذوزنقهای در تکرار ششم بهصورت تک الیه و دو الیه با الیه مکمل
Figure (8): Comparison of two trapezoidal fractal antennas in the sixth iteration as a single layer and two layers
with a complementary layer
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(ب) پترن تشعشعی آنتن تک الیه

(الف) پترن تشعشعی آنتن دو الیه

شکل ( :)9مقایسه پترن تشعشعی آنتن دو الیه با پترن تشعشعی تک الیه
Figure (9): Comparison of two-layer antenna radiation pattern with single-layer radiation pattern, (a) Radiant pattern of two-layer antenna,
(b) Radiant pattern of single-layer antenna

شکل ( :)10آنتن ساخته شده فرکتال ذوزنقه باالیه های مکمل همراه با شش تکرار
Figure (10): Fractal trapezoidal antenna made of complementary top with six reps

 -5نتیجهگیری
در این مقاله یک آنتن فراکتال ذوزنقهای دو الیه برای کاربردهای مخابرات بیسیم در باندهای فرکانسی )،GSM(850&900
 Wi-Fi/WLAN ،LTE(2300&2500) ،UMTS ،GSM1800 ،GPSو  WIMAXایجاد شده است .پارامترهای اساسی آنتن
همچون افت برگشتی ،میدان های پترن تشعشعی و توزیع جریان در باندهای فرکانسی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت .این
آنتن افت برگشتی با پهنای باند مناسب و پترن تشعشعی یکسان در تمام فرکانسهای تشدید را ارایه داده است .بنابراین این
آنتن برای مخابرات چند بانده بیسیم مناسب است .برای بررسی درستی نتایج شبیهسازی یک نمونه آزمایشگاهی از آنتن
ساخته شد و درستی نتایج نشان داده شد.
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 مقایسه افت برگشتی آنتن ساخته شده با شبیهسازی:)11( شکل
Figure (11): Comparison of reversible drop of antenna made with simulation

2/5  و2/1 ،1/8 ،0/92  در چهار فرکانسxz  مقایسه پترن تشعشعی آنتن فرکتال ذوزنقه با شش تکرار ساخته شده در صفحه:)12( شکل
گیگا هرتز با آنتن شبیهسازی
Figure (12): Comparison of the radial pattern of a trapezoidal fractal antenna with six iterations made on the xz plane at four frequencies of
0.92, 1.8, 2.1 and 2.5 GHz with a simulation antenna
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 نویسندگان بر خود الزم.این مقاله از پایاننامه دوره کارشناسیارشد در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد استخراج شده است
می دانند مراتب تشکر صمیمانه خود را از همکاران حوزه پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی و داوران محترم که ما را در انجام و
. اعالم نمایند،ارتقای کیفی این مقاله یاری نمودهاند
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